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Това обявление в интернет страницата на TED: https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:439322-2018:TEXT:BG:HTML

България-София: Услуги по териториално и градоустройствено планиране и развитие
2018/S 194-439322

Обявление за поръчка

Услуги

Legal Basis:
Директива 2014/24/ЕС
Раздел І: Възлагащ орган
I.1) Наименование и адреси

Агенция по геодезия, картография и кадастър
130362903
ул. „Мусала“ № 1
София
1618
България
Лице за контакт: Силвия Коева — началник на отдел СПКККР
Телефон:  +359 28188370
Електронна поща: acad@cadastre.bg 
Факс:  +359 29555333
код NUTS: BG
Интернет адрес/и:
Основен адрес: www.cadastre.bg
Адрес на профила на купувача: http://www.cadastre.bg/public-contracts

I.2) Информация за съвместно възлагане на обществена поръчка

I.3) Комуникация
Документацията за обществената поръчка е достъпна за неограничен и пълен пряк безплатен достъп
на: http://www.cadastre.bg/public-contracts/kkkr-ruginci-hisarya-municipalities-rujintsi-vidin-sevlievo-tryavna-
zlatograd-nova-zagora-byala
Допълнителна информация може да бъде получена от Горепосоченото/ите място/места за контакт
Офертите или заявленията за участие трябва да бъдат изпратени горепосоченото/ите място/места за
контакт

I.4) Вид на възлагащия орган
Министерство или всякакъв друг национален или федерален орган, включително техни регионални или
местни подразделения

I.5) Основна дейност
Друга дейност: геодезия, картография и кадастър

Раздел ІІ: Предмет
II.1) Обхват на обществената поръчка

II.1.1) Наименование:

mailto:acad@cadastre.bg
www.cadastre.bg
http://www.cadastre.bg/public-contracts
http://www.cadastre.bg/public-contracts/kkkr-ruginci-hisarya-municipalities-rujintsi-vidin-sevlievo-tryavna-zlatograd-nova-zagora-byala
http://www.cadastre.bg/public-contracts/kkkr-ruginci-hisarya-municipalities-rujintsi-vidin-sevlievo-tryavna-zlatograd-nova-zagora-byala
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„Създаване на КККР на урб. терит., попадащи в землищата на общ. центрове с. Ружинци и гр. Хисаря и
на др. населени места в общ. Ружинци, Видин, Севлиево, Трявна, Златоград, Нова Загора и Бяла“, по 9
ОП

II.1.2) Основен CPV код
71410000

II.1.3) Вид на поръчка
Услуги

II.1.4) Кратко описание:
Общият обхват на дейностите и изискванията за създаване на кадастрална карта и кадастрални
регистри са следните:
1. Работна геодезическа основа (РГО).
2. Изработване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии и всички
застроени територии.
2.1. Изработване на КККР.
2.2. Изработване на карта на контактната зона и списък на засегнатите имоти.
2.3. Проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри съгласно чл. 75 от Наредба
№ РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за отстраняване на явната фактическа грешка в контактната зона.
2.4. Проект за изменение на кадастралната карта и кадастралните регистри съгласно чл. 75 от Наредба
№ РД-02-20-5 от 15.12.2016 г. за отстраняване на непълноти или грешки.
2.5. Коригиране на границите на имотите от урбанизираната територия в контактната зона.
3. Отразяване на възраженията и настъпилите промени в обявената КККР по чл. 46 от ЗКИР.
4. Отстраняване на дефекти по влязлата в сила КККР

II.1.5) Прогнозна обща стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 1 969 023.00 BGN

II.1.6) Информация относно обособените позиции
Настоящата поръчка е разделена на обособени позиции: да
Оферти могат да бъдат подавани за максимален брой обособени позиции: 3
Максимален брой обособени позиции, които могат да бъдат възложени на един оферент: 1

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
„Създ. на КККР в урбан. терит., попадщи в землищ. на с. Бело поле, с. Динково, с. Дреновец, с.
Тополовец, с. Гюргич, с. Дражинци, с. Плешивец, с. Ружинци и
Обособена позиция №: 1

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
71410000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG311
Основно място на изпълнение:
Урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Бело поле, с. Динково, с. Дреновец, с.
Тополовец, с. Гюргич, с. Дражинци, с. Плешивец, с. Ружинци и с. Черно поле, община Ружинци, област
Видин.

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
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Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в
землищата на с. Бело поле, с. Динково, с. Дреновец, с. Тополовец, с. Гюргич, с. Дражинци, с. Плешивец,
с. Ружинци и с. Черно поле, община Ружинци, област Видин — ориентировъчната урбанизирана площ 1
095 ха.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: Качество на техническо предложение / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 343 304.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 330
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
В прогнозната стойност е включено като опция заплащането на проектите за изменение на КККР по т. 2.3
и т. 2.4 от раздел III на техническата спецификация.

II.2.12) Информация относно електронни каталози

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация
Предвидената опция е в размер на 26 667 BGN.
Заплаща се до 33,33 BGN без ДДС на засегнат имот в приет проект за изменение на КККР при
максимален брой засегнати имоти за всяко землище — до 80 (осемдесет) броя.

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
„Създаване на КККР на урбан. територии, попадащи в землищата на с. Ботево, с. Въртоп, с. Гайтанци, гр.
Дунавци, с. Жеглица, с. Ивановци и с. Цар Симеоново, общ. Видин, обл. Видин“
Обособена позиция №: 2

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
71410000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG311
Основно място на изпълнение:
Урбанизираните територии, попадащи в землищата нас. Ботево, с. Въртоп, с. Гайтанци, гр. Дунавци, с.
Жеглица, с. Ивановци и с. Цар Симеоново, община Видин, област Видин

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
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Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи
в землищата на с. Ботево, с. Въртоп, с. Гайтанци, гр. Дунавци, с. Жеглица, с. Ивановци и с. Цар
Симеоново, община Видин, област Видин - ориентировъчната урбанизирана площ 744 ха.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: „Качество на техническо предложение“ / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 233 807.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 300
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
В прогнозната стойност е включено като опция, заплащането на проектите за изменение на КККР по т. 2.3
и т. 2.4 от Раздел III на Техническата спецификация.

II.2.12) Информация относно електронни каталози

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация
Предвидената опция за е в размер на 18 667 лв.
Заплаща се до 33,33 лв. без ДДС на засегнат имот в приет проект за изменение на КККР, при максимален
брой засегнати имоти за всяко землище – до 80 (осемдесет) броя.

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
„Създаване на КККР на урб. територии, попадащи в землищата на с. Синаговци, с. Слана бара, с.
Търняне, с. Гомотарци, с. Капитановци, с. Кошава и с. Сланотрън, общ. Видин, обл. Видин“
Обособена позиция №: 3

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
71410000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG311
Основно място на изпълнение:
Урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Синаговци, с. Слана бара, с. Търняне, с.
Гомотарци, с. Капитановци, с. Кошава и с. Сланотрън, общ. Видин, обл. Видин

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в
землищата на с. Синаговци, с. Слана бара, с. Търняне, с. Гомотарци, с. Капитановци, с. Кошава и с.
Сланотрън, община Видин, област Видин - ориентировъчната урбанизирана площ 706 ха.
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II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: „Качество на техническо предложение“ / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 222 818.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 300
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
В прогнозната стойност е включено като опция, заплащането на проектите за изменение на КККР по т. 2.3
и т. 2.4 от Раздел III на Техническата спецификация.

II.2.12) Информация относно електронни каталози

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация
Предвидената опция е в размер на 18 667 лв.
Заплаща се до 33,33 лв. без ДДС на засегнат имот в приет проект за изменение на КККР, при максимален
брой засегнати имоти за всяко землище – до 80 (осемдесет) броя.

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
„Създаване на КККР на урб. терит., попадащи в землищата на с. Батошево, с. Шумата, с. Градище, с.
Душево и с. Ряховците, община Севлиево, област Габрово”
Обособена позиция №: 4

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
71410000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG311
Основно място на изпълнение:
Урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Батошево, с. Шумата, с. Градище, с. Душево и
с. Ряховците, община Севлиево, област Габрово

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в
землищата нас. Батошево, с. Шумата, с. Градище, с. Душево и с. Ряховците, община Севлиево, област
Габрово - ориентировъчната урбанизирана площ 645 ха.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: „Качество на техническо предложение“ / Тежест: 60
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Цена - Тежест: 40

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 213 179.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 300
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
В прогнозната стойност е включено като опция, заплащането на проектите за изменение на КККР по т. 2.3
и т. 2.4 от Раздел III на Техническата спецификация.

II.2.12) Информация относно електронни каталози

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация
Предвидената опция е в размер на 26 667 лв.
Заплаща се до 33,33 лв. без ДДС на засегнат имот в приет проект за изменение на КККР, при максимален
брой засегнати имоти за всяко землище – до 80 (осемдесет) броя.

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
Създаване на КККР на урб. територии, попадащи в землищата на гр. Плачковци, с. Радевци, с. Бижовци,
с. Енчовци, с. Престой и с. Фъревци, общ. Трявна, обл. Габрово
Обособена позиция №: 5

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
71410000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG322
Основно място на изпълнение:
Урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Плачковци, с. Радевци, с. Бижовци, с. Енчовци,
с. Престой и с. Фъревци, община Трявна, област Габрово

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Създаване на КККР на урб. територии, попадащи в землищата на гр. Плачковци, с. Радевци, с. Бижовци,
с. Енчовци, с. Престой и с. Фъревци, общ. Трявна, обл. Габрово - ориентировъчната урбанизирана площ
566 ха.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: „Качество на техническо предложение“ / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 210 639.00 BGN
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II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 300
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
В прогнозната стойност е включено като опция, заплащането на проектите за изменение на КККР по т. 2.3
и т. 2.4 от Раздел III на Техническата спецификация.

II.2.12) Информация относно електронни каталози

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация
Предвидената опция е в размер на 47 000 лв.
Заплаща се до 33,33 лв. без ДДС на засегнат имот в приет проект за изменение на КККР, при максимален
брой засегнати имоти за всяко населено място – до 30 (тридесет) броя.

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
„Създаване на КККР на урб. терит., попадащи в землищата на с. Аламовци, с. Долен, с. Ерма река, с.
Кушла, с. Старцево, с. Страшимир и с. Цацаровци, общ. Златоград, обл.Смолян“
Обособена позиция №: 6

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
71410000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG42
Основно място на изпълнение:
Урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Аламовци, с. Долен, с. Ерма река, с. Кушла, с.
Старцево, с. Страшимир и с. Цацаровци, община Златоград, област Смолян

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в
землищата на
с. Аламовци, с. Долен, с. Ерма река, с. Кушла, с. Старцево, с. Страшимир и с. Цацаровци, община
Златоград, област Смолян
— ориентировъчната урбанизирана площ 255 ха

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: „Качество на техническо предложение“ / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 92 404.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
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Продължителност в дни: 210
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
В прогнозната стойност е включено като опция, заплащането на проектите за изменение на КККР по т. 2.3
и т. 2.4 от Раздел III на Техническата спецификация.

II.2.12) Информация относно електронни каталози

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация
Предвидената опция е в размер на 18 667 лв.
Заплаща се до 33,33 лв. без ДДС на засегнат имот в приет проект за изменение на КККР, при максимален
брой засегнати имоти за всяко землище – до 80 (осемдесет) броя.

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
„Създаване на КККР на урб. терит., попадащи в землищата на с. Асеновец, с. Баня, с. Брястово, с.
Богданово, с. Бял кладенец и с. Дядово, община Нова Загора, област Сливен“
Обособена позиция №: 7

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
71410000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG34
Основно място на изпълнение:
Урбанизираните територии, попадащи в землищата на с. Асеновец, с. Баня, с. Брястово, с. Богданово, с.
Бял кладенец и с. Дядово, община Нова Загора, област Сливен

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в
землищата на
На с. Асеновец, с. Баня, с. Брястово, с. Богданово, с. Бял кладенец и с. Дядово, община Нова Загора,
област Сливен - ориентировъчната урбанизирана площ 606 ха.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: „Качество на техническо предложение“ / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 191 235.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 270
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
В прогнозната стойност е включено като опция, заплащането на проектите за изменение на КККР по т. 2.3
и т. 2.4 от Раздел III на Техническата спецификация.

II.2.12) Информация относно електронни каталози

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация
Предвидената опция е в размер на 16 000 лв.
Заплаща се до 33,33 лв. без ДДС на засегнат имот в приет проект за изменение на КККР, при максимален
брой засегнати имоти за всяко землище – до 80 (осемдесет) броя.

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
„Създ. на КККР на урб. терит., попадащи в землищ. на с. Стърмен, с. Пейчиново, с. Ботров, с. Полско
Косово, с. Босилковци, с. Копривец, с. Дряновец, с. Бистренци, с. Лом Черковна и с. Пет кладенци, о
Обособена позиция №: 8

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
71410000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG32
Основно място на изпълнение:
Урб. терит., попадащи в землищата на с. Стърмен, с. Пейчиново, с. Ботров, с. Полско Косово, с.
Босилковци, с. Копривец, с. Дряновец, с. Бистренци, с. Лом Черковна и с. Пет кладенци,общ.Бяла,
обл.Русе

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
„Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в
землищата на
с. Стърмен, с. Пейчиново, с. Ботров, с. Полско Косово, с. Босилковци, с. Копривец, с. Дряновец, с.
Бистренци, с. Лом Черковна и с. Пет кладенци, общ.Бяла, обл.Русе“ - ориентировъчната урбанизирана
площ 1 006 ха.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: „Качество на техническо предложение“ / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 317 568.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 330
Тази поръчка подлежи на подновяване: не
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II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
В прогнозната стойност е включено като опция, заплащането на проектите за изменение на КККР по т. 2.3
и т. 2.4 от Раздел III на Техническата спецификация.

II.2.12) Информация относно електронни каталози

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация
Предвидената опция е в размер на 26 667 лв.
Заплаща се до 33,33 лв. без ДДС на засегнат имот в приет проект за изменение на КККР, при максимален
брой засегнати имоти за всяко землище – до 80 (осемдесет) броя.

II.2) Описание

II.2.1) Наименование:
„Създаване на КККР на урб. терит.,попадащи в землищата нагр. Хисаря, общ. Хисаря, обл. Пловдив
Обособена позиция №: 9

II.2.2) Допълнителни CPV кодове
71410000

II.2.3) Място на изпълнение
код NUTS: BG42
Основно място на изпълнение:
Урбанизираните територии, попадащи в землищата на гр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив

II.2.4) Описание на обществената поръчка:
Създаване на кадастрална карта и кадастрални регистри на урбанизираните територии, попадащи в
землищата нагр. Хисаря, община Хисаря, област Пловдив - ориентировъчната урбанизирана площ 489
ха.

II.2.5) Критерии за възлагане
Критериите по-долу
Критерий за качество - Име: „Качество на техническо предложение“ / Тежест: 60
Цена - Тежест: 40

II.2.6) Прогнозна стойност
Стойност, без да се включва ДДС: 144 069.00 BGN

II.2.7) Продължителност на поръчката, рамковото споразумение или динамична система за покупки
Продължителност в дни: 240
Тази поръчка подлежи на подновяване: не

II.2.10) Информация относно вариантите
Ще бъдат приемани варианти: не

II.2.11) Информация относно опциите
Опции: да
Описание на опциите:
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В прогнозната стойност е включено като опция, заплащането на проектите за изменение на КККР по т. 2.3
и т. 2.4 от Раздел III на Техническата спецификация.

II.2.12) Информация относно електронни каталози

II.2.13) Информация относно средства от Европейския съюз
Обществената поръчка е във връзка с проект и/или програма, финансиран/а със средства от
Европейския съюз: не

II.2.14) Допълнителна информация
Предвидената опция е в размер на 2 667 лв.
Заплаща се до 33,33 лв. без ДДС на засегнат имот в приет проект за изменение на КККР, при максимален
брой засегнати имоти за всяко землище – до 80 (осемдесет) броя.

Раздел ІІІ: Правна, икономическа, финансова и техническа информация
III.1) Условия за участие

III.1.1) Годност за упражняване на професионалната дейност, включително изисквания във връзка с
вписването в професионални или търговски регистри
Списък и кратко описание на условията:
Участникът следва да е правоспособно лице по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР и да бъде вписано в
регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР, a за чуждестранни лица да е вписан в аналогични регистри съгласно
законодателството на държавата членка, в която са установени.
Когато участникът е обединение, то следва всяко от участващите в него юридически лица да е
правоспособно лице, вписано в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР, ако същото ще изпълнява дейностите,
за които се изисква правоспособност по смисъла на чл. 17, ал. 1 от ЗКИР, съобразно разпределението на
участието при изпълнение на обществената поръчка, уредено в договора за създаване на обединението.
Изискването трябва да бъде изпълнено към момента на сключване на договор при условията на чл. 112
от ЗОП.
Деклариране на съответствие:
Информацията за годност (правоспособност) се попълва от участниците в част ІV, буква А, поле 1 от
ЕЕДОП.
За доказване съответствието си с минималните изисквания относно годност (правоспособност) за
упражняване на професионална дейност за съответната обособена позиция участниците представят
заверени копия на документи, които не са служебно известни на възложителя. Когато участникът е
чуждестранно лице, той представя заверено копие на съответния документ, издаден от компетентен
орган, съгласно законодателството на държавата, в която участникът е установен.
При условията на чл. 67, ал. 5 или преди сключването на договор за обществена поръчка възложителят
изисква от участника, съответно от определения за изпълнител, да предостави актуални документи,
удостоверяващи съответствието с поставените критерии за подбор за годност/правоспособност за
упражняване на професионална дейност, с изключение на тези, които вече са му били предоставени или
са му служебно известни.
Документите се представят и за подизпълнителите, ако има такива.

III.1.2) Икономическо и финансово състояние
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
За последните три приключили финансови години участникът да е реализирал минимален оборот в
сферата, попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП) без ДДС.
Деклариране на съответствие:
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Участниците следва да предоставят информацията за оборот в сферата, попадаща в обхвата на
поръчката, в част ІV, буква Б, поле 3 от ЕЕДОП. В случай че липсва информация относно оборот в
сферата, попадаща в обхвата на поръчката, за целия 3-годишен период, участниците попълват и Част IV,
Раздел Б, поле 5 като посочват датата, на която са създадени или са започнали дейността си.
За доказване на съответствието си с минималните изисквания относно икономическото и финансовото
състояние за съответната обособена позиция участникът, определен за изпълнител, съответно участник,
от когото това е изискано в хода на процедурата съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, представя един или
няколко от следните документи:
• удостоверение от банка;
• годишните финансови отчети или техни съставни части, когато публикуването им се изисква от
законодателството на държавата, в която участникът е установен;
• справка за оборота в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
Когато горепосочените документ/и за доказване на съответствието е/са достъпни чрез публичен
безплатен регистър или информацията или достъпът до нея се предоставя от съответния компетентен
орган на Възложителя по служебен път, участникът посочва необходимата информация за интернет
адрес или органа, издаващ документа/предоставящ информацията, в Част IV, Раздел Б, поле 3 от
ЕЕДОП.
Периодът, в който се изследват икономическите възможности на участниците, респ. за който се
представят документи, са последните три финансови години, като лицата, опериращи отскоро доказват
съответствие с поставените изисквания съобразно датата, на която са учредени или започнали
дейността си.
В случай, че финансовите отчети са обявени в търговския регистър в пълен обем, участниците не
ги представят. Когато участникът е чуждестранно лице представя финансови отчети или някоя от
съставните им части, когато публикуването им се изисква от законодателството на държавата, в която
участникът е установен.
Когато по основателна причина участник не е в състояние да представи поисканите от Възложителя
документи, той може да докаже своето икономическо и финансово състояние с помощта на всеки друг
документ, издаден от банка, финансова институция или държавен орган, от който е видно съответствието
с минималните изисквания за оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката.
При използването на трети лица за доказване съответствието с този критерии за подбор, възложителя
поставя условие за солидарна отговорност на основание чл. 65, ал.6 от ЗОП.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен
за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставените
критерии за подбор за икономическо и финансово състояние, с изключение на тези, които вече са му
били предоставени или са му служебно известни. Документите се представят и за подизпълнителите и
третите лица, ако има такива.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
За последните 3 приключили финансови години участникът да е реализирал минимален оборот в
сферата, попадаща в обхвата на поръчката (по смисъла на § 2, т. 67 от ДР на ЗОП), без ДДС, както
следва:
— обособена позиция 1: 343 307 BGN без ДДС,
— обособена позиция 2: 233 807 BGN без ДДС,
— обособена позиция 3: 222 818 BGN без ДДС,
— обособена позиция 4: 213 179 BGN без ДДС,
— обособена позиция 5: 210 639 BGN без ДДС,
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— обособена позиция 6: 92 404 BGN без ДДС,
— обособена позиция 7: 191 235 BGN без ДДС,
— обособена позиция 8: 317 568 BGN без ДДС,
— обособена позиция 9: 144 069 BGN без ДДС.
За участник чуждестранно лице оборотът се изчислява по официалния курс на БНБ за съответната
валута в лева.
Възложителят приема за оборот в сферата, попадаща в обхвата на поръчката, оборот от реализирани
дейности и/или услуги в областта на кадастъра и/или геодезията без ограничение.
Предвид това че възложителят очаква едновременно стартиране на дейностите по обособените позиции,
в случай че участник подава оферта за повече от 1 обособена позиция, същият следва да покрива
изискванията на обособената позиция с най-висок размер на изискуемия специфичен оборот без ДДС.

III.1.3) Технически и професионални възможности
Списък и кратко описание на критериите за подбор:
1. Участникът в процедурата трябва успешно да е изпълнил за период от 3 (три) години, считано от
датата на подаване на офертата в процедурата за възлагане на обществената поръчка, минимум 1
(една) услуга/дейност, която по предмет и обем е идентична или сходна с предмета на поръчката.
Общият обем (ха) на изпълнените услуги/дейности за посочения период може да се покрие в рамките на
една или няколко услуги/дейности за един или няколко обекта.
Услуги (дейности) в процес на изпълнение не се приемат.
Деклариране на съответствие: Участниците следва да предоставят информацията в част ІV, буква В,
поле 3 от ЕЕДОП.
За доказване на наличието на опит в изпълнението на дейности с предмет, идентични или сходни с тези
на поръчката, участникът, определен за изпълнител, съответно участник, от когото това е изискано в
хода на процедурата съгласно чл. 67, ал. 5 от ЗОП, представя: а) списък на дейностите, изпълнени през
последните 3 (три) години от датата на подаване на офертата, с посочване на стойностите, датите и
получателите, заедно с доказателства за извършените услуги.
Преди сключването на договор за обществена поръчка, Възложителят изисква от участника, определен
за изпълнител, да предостави актуални документи, удостоверяващи съответствието с поставените
критерии за подбор за технически и професионални способности, с изключение на тези, които вече са му
били предоставени или са му служебно известни. Документите се представят и за подизпълнителите и
третите лица, ако има такива.
В случай, че участник участва за повече от една обособена позиция, минималните изисквания за
професионални способности, се считат за изпълнени, ако участникът за период от 3 (три) години,
считано от дата на подаване на офертите в процедурата за възлагане на обществената поръчка е
изпълнил услуги/дейности, идентични или сходни с предмета на поръчката и покриващи изискването за
обособената позиция с най-голям обем от позициите, за които участва.
2. Участникът следва да разполага с персонал и/или ръководен състав с определена професионална
компетентност за изпълнение на поръчката.
По своя преценка участникът може да включи в екипа/екипите си за изпълнение на предмета на
обществената поръчка и неключови експерти.
В случай, че участник участва за повече от една обособена позиция, минималните изисквания, се
считат за изпълнени, ако участникът покрива изискванията за обособената позиция с най-голям брой
технически (ключови) експерти от позициите, за които участва.
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Участниците трябва да декларират съответствието си с минималните изисквания за персонал като
посочат в Част IV, Раздел В, поле 10 от ЕЕДОП информация за предлагания персонал, от която е видно
изпълнението на съответните изисквания.
За доказване спазването на минималните изисквания към екипа за изпълнение, избраният за изпълнител
участник, съответно участник, от когото това е изискано в хода на процедурата съгласно чл. 67, ал. 5
от ЗОП, представя списък на персонала, който ще изпълнява поръчката, в който са посочени данни,
доказващи изпълнението на съответните минимални изисквания за професионална компетентност и
правоспособност за всяко от лицата.
Изисквано минимално/ни ниво/а:
Под идентични или сходни с предмета на настоящата обществена поръчка се разбират услуги/дейности
свързани с:
— създаване и поддържане на кадастрална карта и кадастрални регистри,
— и/или създаване на специализирани карти и регистри, по смисъла на чл. 32 от Закона за кадастъра и
имотния регистър (ЗКИР),
— и/или дейности, свързани с оцифряване на кадастрални, регулационни и парцеларни планове,
— и/или дейности, свързани с поддържането на кадастралните планове,
— и/или дейности, свързани с геодезическо заснемане във връзка с изработване на подробни
устройствени планове и парцеларни планове,
— и/или дейности по поддържане на картата на възстановената собственост,
— и/или изработване и поддържане на планове на новообразуваните имоти за териториите по §4, ал.
1 от преходните и заключителни разпоредби на Закона за собствеността и ползването на земеделските
земи.
В случай, че участник участва за повече от една обособена позиция, минималните изисквания, се
считат за изпълнени, ако участникът е изпълнил услуги/дейности, идентични или сходни с предмета на
поръчката и покриващи изискването за обособената позиция с най-голям обем от позициите, за които
участва.
Общият обем (ха) на изпълнените услуги/дейности за посочения период може да се покрие в рамките на
една или няколко услуги/дейности за един или няколко обекта.
Услуги/дейности в процес на изпълнение не се приемат.
1. Общият обем (ха) на изпълнените услуги/дейности за посочения период, следва да не е по-малък от:
• Обособена позиция № 1: 1 095 ха;
• Обособена позиция № 2: 744 ха;
• Обособена позиция № 3: 706 ха;
• Обособена позиция № 4: 645 ха;
• Обособена позиция № 5: 566 ха;
• Обособена позиция № 6: 255 ха;
• Обособена позиция № 7: 606 ха;
• Обособена позиция № 8: 1 006 ха;
• Обособена позиция № 9: 489 ха.
2. Участникът следва да разполага със състав от правоспособни лица - ръководител на екипа
и технически (ключови) експерти, вписани в регистъра по чл. 12, т. 8 от ЗКИР –или придобили
правоспособност по реда на законодателството на държава-членка на Европейския съюз, на
друга държава – страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, или на
Конфедерация Швейцария, съответстваща на изискванията на Закона за признаване на професионални
квалификации, с минимален брой както следва:
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• Обособена позиция 1: 1 ръководител и 5 технически (ключови) експерти;
• Обособена позиция 2: 1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти;
• Обособена позиция 3: 1 ръководител и 4 технически (ключови) експерти;
• Обособена позиция 4: 1 ръководител и 3 технически (ключови) експерти;
• Обособена позиция 5: 1 ръководител и 3 технически (ключови) експерти;
• Обособена позиция 6: 1 ръководител и 2 технически (ключови) експерти;
• Обособена позиция 7: 1 ръководител и 3 технически (ключови) експерти;
• Обособена позиция 8: 1 ръководител и 5 технически (ключови) експерти;
• Обособена позиция 9: 1 ръководител и 3 технически (ключови) експерти.
Ръководителят на екипа трябва да е с минимум 5 /пет/ години професионален опит при създаване на
кадастрална и специализирани карти по смисъла на чл. 32 от ЗКИР, а техническите (ключови) експерти с
минимум 3 /три/ години професионален опит при създаване на кадастрални и специализирани карти по
смисъла на чл. 32 от ЗКИР.
В случай, че участник участва за повече от една обособена позиция, минималните изисквания, се
считат за изпълнени, ако участникът покрива изискванията за обособената позиция с най-голям брой
технически (ключови) експерти от позициите, за които участва;
По своя преценка участникът може да включи в екипа/екипите си за изпълнение на предмета на
обществената поръчка и неключови експерти.

III.1.5) Информация относно запазени поръчки

III.2) Условия във връзка с поръчката

III.2.1) Информация относно определена професия

III.2.2) Условия за изпълнение на поръчката:
Възложителят предвижда възможност за предоставяне на аванс в размер на до 20 % от стойността
на договора, която изпълнителят следва да обезпечи с гаранция в размер на 100 % от аванса с ДДС.
Гаранцията за авансово предоставени средства се представя по избор на изп. в една от формите,
посочени в чл. 111, ал. 5 от ЗОП.
При подписване на договор за възлагане на обществена поръчка изпълнителят следва да внесе
гаранция за изпълнение в размер на 5 % от стойността на договора (без ДДС) в лева в една от избраните
от него форми.

III.2.3) Информация относно персонала, който отговаря за изпълнението на поръчката

Раздел ІV: Процедура
IV.1) Описание

IV.1.1) Вид процедура
Открита процедура

IV.1.3) Информация относно рамково споразумение или динамична система за покупки

IV.1.4) Информация относно намаляване на броя на решенията или офертите по време на договарянето
или на диалога

IV.1.6) Информация относно електронния търг

IV.1.8) Информация относно Споразумението за държавни поръчки (GPA)
Обществената поръчка попада в обхвата на Споразумението за държавни поръчки (GPA): не

IV.2) Административна информация

IV.2.1) Предишна публикация относно тази процедура

IV.2.2) Срок за получаване на оферти или на заявления за участие
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Дата: 13/11/2018
Местно време: 17:30

IV.2.3) Прогнозна дата на изпращане на покани за търг или за участие на избраните кандидати

IV.2.4) Езици, на които могат да бъдат подадени офертите или заявленията за участие:
Български

IV.2.6) Минимален срок, през който оферентът е обвързан от офертата
Продължителност в месеци: 6 (от датата, която е посочена за дата на получаване на офертата)

IV.2.7) Условия за отваряне на офертите
Дата: 14/11/2018
Местно време: 10:30
Място:
Агенция по геодезия, картография и кадастър, гр. София, ул. „Мусала“ № 1
Информация относно упълномощените лица и процедурата на отваряне:
Съгласно чл. 54, ал. 2 от ППЗОП получените оферти се отварят на публично заседание, на което
могат да присъстват участниците в процедурата или техни упълномощени представители, както и
представители на средствата за масово осведомяване. Упълномощаването трябва да е изрично и
пълномощното или негово заверено копие се оставя на комисията.

Раздел VІ: Допълнителна информация
VI.1) Информация относно периодичното възлагане

Това представлява периодично повтаряща се поръчка: не

VI.2) Информация относно електронното възлагане

VI.3) Допълнителна информация:
Уч. могат да подават оферти за до 3/три/ об.п. Възл.предвижда с 1 Изп. да се скл. не повече от 1 дог.В
случай, че уч. бъде класиран на 1-място по повече от 1 об. п.,същият се опр. за Изп. приоритетно по об.
п., която прогнзна стойност е най-висока.
1. Цялата кореспонденция между Възложителя и участниците, свързани с настоящата процедура до
подписване на Договора, се води на български език, в писмена форма. Участникът може да представя
своите писма и уведомления по факс на номера, посочен в Обявлението за обществена поръчка.
2. Участник в настоящата процедура може да бъде всяко българско или чуждестранно физическо или
юридическо лице или техни обединения, както и всяко друго образувание, което има право да изпълнява
дейностите, предмет на поръчката съгласно законодателството на държавата, в която е установено, при
условие че отговаря на предварително обявените изисквания на Възложителя, посочени в обявлението,
документация и при спазване изискванията на Закона за обществените поръчки (ЗОП) и ППЗОП.
3. От участие в процедурата за възлагане на обществена поръчка се отстранява участник, при наличие
на някое от обстоятелствата по чл. 54, ал. 1 и чл. 55, ал. 1, т.1,т.2, т.3, т.4 и т.5 от ЗОП.
4. Други основания за отстраняване:
— Свързани лица, по смисъла на § 2, т. 45 от ДР към ЗОП.
Забележка: Това условие не се отнася до подизпълнители и трети лица.
— Участник, който няма право да участва в обществени поръчки на основание чл. 3, т. 8 във връзка с
чл. 5, ал. 1, т. 3 от Закона за икономическите и финансовите отношения с дружествата, регистрирани
в юрисдикции с преференциален данъчен режим, контролираните от тях лица и техните действителни
собственици (ЗИФОДРЮПДРКЛТДС), освен ако не са налице изключенията по чл. 4 от същия закон,
— Участник, който не отговаря на поставените крит. за подбор за съответната обособ.позиц. или не
изпълни друго условие, посочено в обявлението за общ. поръчка или документация,
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— Участник, който е представил оферта, която не отговаря на:
• предварително обявените условия на поръчката, в т.ч. техн.спецификация
• правила и изисквания, свързани с опазване на околната среда, социалното и трудовото право,
приложими колективни споразумения и/или разпоредби на международното екологично, социално и
трудово право, които са изброени в приложение № 10 от ЗОП.
— Участник, който не е представил в срок обосновката по чл. 72, ал. 1 от ЗОП или чиято оферта не е
приета съгласно чл. 72, ал. 3 – 5 от ЗОП,
— Участник, който е представил оферта със срок на валидност по-кратък от6 месеца или след покана от
Възложителя не е удължил срока на валидност на офертата си,
— Участник, чието ценово предложение надвишава определената обща прогнозна стойност,
— Участник, който не е представил в срок информация и документи съгласно реда по чл. 54, ал. 8-10 от
ППЗОП,
— При наличие на обстоятелства по чл. 69 от Закона за противодействие на корупцията и за отнемане
на незаконно придобитото имущество

VI.4) Процедури по обжалване

VI.4.1) Орган, който отговаря за процедурите по обжалване
Комисия за защита на конкуренцията
бул. „Витоша“ № 18
София
1000
България
Телефон:  +359 29884070
Електронна поща: cpcadmin@cpc.bg 
Факс:  +359 29807315
Интернет адрес: www.cpc.bg

VI.4.2) Орган, който отговаря за процедурите по медиация

VI.4.3) Подаване на жалби
Точна информация относно краен срок/крайни срокове за подаване на жалби:
В 10-дневен срок от изтичане на срока по чл. 100, ал. 3 от ЗОП съгласно чл. 197, ал. 1, т. 1 от ЗОП и при
спазване на условията по чл. 199 от ЗОП.

VI.4.4) Служба, от която може да бъде получена информация относно подаването на жалби
Агенция по геодезия, картография и кадастър
ул. „Мусала“ № 1
София
1618
България
Телефон:  +359 28188383
Електронна поща: acad@cadastre.bg 
Факс:  +359 29555333
Интернет адрес: www.cadastre.bg

VI.5) Дата на изпращане на настоящото обявление:
04/10/2018
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